ระเบียบปฏิบัติเรื่อง
การจัดทาโครงการประจาปี
ปรับปรุ งครัง้ ที่ : 0

วันทีอ่ นุมัติ : ....................

จัดทาโดย

อนุมัตโิ ดย

นางจิรารัตน์ ก่อเกิด

ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย

รหัสเอกสาร : NURSE-DOF-002
1. วัตถุประสงค์
ระเบียบปฏิบตั ินสี ้ ร้างขึน้ เพื่อกาหนดกระบวนการในการขอจัดทาโครงการประจาปี เพื่อให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมทัง้
สามารถรายความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม รายงานตัวชีว้ ดั โครงการ และสรุ ปผลโครงการ เพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
2. ขอบเขต
การจัดทาโครงการประจานี ้ รวมถึง การจัดทาโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี และ โครงการทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างปี โดยยกเว้น โครงการที่เป็ นรู ปแบบของงานวิจยั

3. คาจากัดความ
-

4. เอกสารอ้างอิง
- แบบฟอร์มการเสนอโครงการประจาปี
- แบบฟอร์มประมาณการงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี (ไตรมาส)
- แบบฟอร์มสรุ ปการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ
- แบบฟอร์มสรุ ปการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ประจาปี (ทุกหมวดเงินรายไตรมาส)
- แบบฟอร์มสรุ ปภาพรวมแผนปฏิบตั ิการประจาปี
- แบบฟอร์มการสรุ ปโครงการประจาปี งบประมาณ
- แบบฟอร์มการจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบตั งิ านและการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปี (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย)

รหัสเอกสาร : NURSE-DOF-002

ปรับปรุงครัง้ ที่: 0
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5. ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การจัดทาโครงการประจาปี

รายละเอียด

หัวหน้า
โครงการ

นักวิเคราะห์ คณะกรรมการ
นโยบาย
บริหารคณะฯ
และแผน
คณะฯ

งาน
สารบรรณ
คณะฯ

คณบดี

= การสื่อสาร/ข้อมูล

= การปฏิบตั ิการ

= การตรวจสอบ

=การจัดเก็บข้อมูล

กอง
นโยบาย
และ
แผนงาน

เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง

แบบฟอร์มการเสนอโครงการประจาปี

1.หน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะฯ ทาการเขียน
ร่างโครงการประจาปี ที่ตอ้ งการเสนอ และส่ง
มาที่นกั วิเคราะห์นโยบายและแผน
หมายเหตุ ประมาณ เดือน มิถุนายน สิงหาคม ของทุกปี
2.จัดการประชุมเพื่อดาเนินการคัดเลือก
โครงการที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์
ของคณะฯ และให้หวั หน้าโครงการไป
ดาเนินการปรับ
3.โครงการทีผ่ ่านการพิจารณาจะถูกจัดส่ง
ฉบับร่างให้กบั กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยฯ ขออนุมตั ิงบประมาณ
หมายเหตุ อาจมีกรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ไม่ผ่าน

- รายงานการประชุมเพือ่ พิจารณาโครงการ
ผ่าน

1

รหัสเอกสาร : NURSE-DOF-002

ปรับปรุงครัง้ ที่: 0

หน้า 2/7

5.1 การจัดทาโครงการประจาปี

รายละเอียด
4.เมื่อได้รบั การอนุมตั ิจากกองนโยบายและ
แผน แล้วจะแจ้งงบประมาณและรหัส
โครงการ ให้หวั หน้าโครงการและหัวหน้า
สานักงานทราบ เพื่อเขียนโครงการฉบับ
สมบูรณ์ และ ประมาณการงบประมาณ
โครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี (ไตร
มาส) ในกรณีที่เป็ นโครงการนอกแผนปฏิบตั ิ
การ สามารถดาเนินการขออนุมตั ิได้ตลอดปี
ตามระยะเวลากิจกรรม
5.จัดส่งโครงการฉบับสมบูรณ์ และ บันทึก
ข้อความขออนุมตั ิโครงการ มายังนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน เพื่อทาการตรวจสอบ
6.เสนอให้คณบดีลงนาม โดยผ่าน
งานสารบรรณคณะฯ
7.งานสารบรรณคณะฯนาโครงการเสนอกอง
นโยบายและแผนงาน ขออนุมตั ิการ
ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม

รหัสเอกสาร : NURSE-DOF-002

หัวหน้า
โครงการ

นักวิเคราะห์ คณะกรรมการ
นโยบาย
บริหารคณะฯ
และแผน
คณะฯ

งาน
สารบรรณ
คณะฯ

คณบดี

= การสื่อสาร/ข้อมูล

= การปฏิบตั ิการ

= การตรวจสอบ

=การจัดเก็บข้อมูล

กอง
นโยบาย
และ
แผนงาน

เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง

แบบฟอร์มประมาณการงบประมาณ
โครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
(ไตรมาส)

1

ไม่ผ่าน
ผ่าน

- บันทึกข้อความ แนบโครงการฉบับสมบูรณ์

ปรับปรุงครัง้ ที่: 0
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5.1 การจัดทาโครงการประจาปี

รายละเอียด

หัวหน้า
โครงการ

นักวิเคราะห์ คณะกรรมการ
นโยบาย
บริหารคณะฯ
และแผน
คณะฯ

8.ส่งโครงการที่รบั อนุมตั ิให้หวั หน้าโครงการ
เพื่อดาเนินการตามแผนโครงการที่วางไว้

งาน
สารบรรณ
คณะฯ

คณบดี

= การสื่อสาร/ข้อมูล

= การปฏิบตั ิการ

= การตรวจสอบ

=การจัดเก็บข้อมูล

กอง
นโยบาย
และ
แผนงาน

เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง

2

9.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดาเนินการ
ตัง้ โครงการ ประกอบด้วย รหัสโครงการ
หัวหน้าโครงการ ไว้ในระบบบริหารการเงิน
และแผนยุทธศาสตร์
10. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประสานงานกับหัวหน้าโครงการ เพือ่ ระบุ
กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลา ภายใน
โครงการ บนระบบบริหารการเงินและแผน
ยุทธศาสตร์
11. หัวหน้าโครงการ ดาเนินงานตามแผนที่
วางไว้

รหัสเอกสาร : NURSE-DOF-002

ปรับปรุงครัง้ ที่: 0
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5.2 การรายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียด
1.ทุกสิน้ เดือน หัวหน้าโครงการต้อง
ดาเนินการรายงานผลการดาเนินกิจกรรม/
โครงการ พร้อมทัง้ รายงานความก้าวหน้า
KPI ให้กบั หัวหน้าสานักงาน ตรวจสอบ
กรณีถกู ต้อง ให้ทาการรับรอง
กรณีไม่ถกู ต้อง ไม่ตอ้ งทาการรับรอง
พร้อมแจ้งหัวหน้าโครงการแก้ไขรายงาน
2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทาการ
ตรวจเช็ครายงานประจาเดือน
กรณีไม่พบรายงาน แจ้งให้หวั หน้า
สานักงานทราบ เพื่อทาการตรวจรับรอง

หัวหน้า
โครงการ

หัวหน้า
สานักงาน

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน

กองนโยบาย
และแผน

= การสื่อสาร/ข้อมูล

= การปฏิบตั ิการ

= การตรวจสอบ

=การจัดเก็บข้อมูล

คณบดี
เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
- ระบบบริหารการเงินและแผนยุทธศาสตร์

ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง
ไม่พบรายงาน

1
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5.2 การรายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียด
3. ทุกเดือนจัดทารายงานความก้าวหน้า
สรุ ปการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ,
สรุ ปการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ และ
สรุ ปภาพรวมแผนปฏิบตั ิการประจาปี
เสนอคณบดีรบั ทราบ
4. ทุก 3 เดือน จัดทารายงานการใช้จา่ ย
งบประมาณทุกหมวดเงิน เสนอกอง
นโยบายและแผนงาน

รหัสเอกสาร : NURSE-DOF-002

หัวหน้า
โครงการ

หัวหน้า
สานักงาน

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน

กองนโยบาย
และแผน

1

= การสื่อสาร/ข้อมูล

= การปฏิบตั ิการ

= การตรวจสอบ

=การจัดเก็บข้อมูล

คณบดี
เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
แบบฟอร์มสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ
แบบฟอร์มสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้
ประจาปี (ทุกหมวดเงินรายไตรมาส)
แบบฟอร์มสรุปภาพรวมแผนปฏิบตั ิการประจาปี

- แบบฟอร์มการจัดทาแผน/รายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานและการใช้จา่ ยงบประมาณ
ประจาปี (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย)

ปรับปรุงครัง้ ที่: 0
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5.3 การจัดทารายงานเมื่อเสร็จสิน้ โครงการ

รายละเอียด

หัวหน้า
โครงการ

หัวหน้า
สานักงาน

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน

กองนโยบาย
และแผน

1.หัวหน้าโครงการ ดาเนินการกรอก
แบบฟอร์มสรุ ปผลการดาเนินงานตาม
โครงการประจาปี

= การสื่อสาร/ข้อมูล

= การปฏิบตั ิการ

= การตรวจสอบ

=การจัดเก็บข้อมูล

คณบดี
เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
แบบฟอร์มการสรุ ปโครงการประจาปี
งบประมาณ

2.รวมรวมแบบฟอร์มสรุ ปผลการ
ดาเนินงานโครงการประจาปี ที่งาน
รับผิดชอบ เสนอต่อหัวหน้าสานักงาน
เพื่อรับทราบ
4. จัดส่งเอกสารขัน้ ตอนที่ 2 มายัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนดาเนินการ
ปิ ดโครงการในระบบบริหารการเงินและ
แผนยุทธศาสตร์ และหัวหน้าโครงการ
ดาเนินการส่งรายงานโครงการ จานวน
.....เล่ม เพื่อเสนอคณบดี
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